
 

 

Stichting Behoud Waterland heeft de ANBI-status 

Stichting Behoud Waterland is aangewezen als ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende 
Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het 
algemeen nut. Stichting Behoud Waterland zet zich geheel in voor het behoud van Waterland en 
voldoet hiermee aan de belangrijkste eis van de Belastingdienst. 

De ANBI status heeft een aantal belastingvoordelen: 

● Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de 
instelling gebruikt voor het algemeen belang; 

● Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting; 

● Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI 
de gift vastleggen in een overeenkomst. 

Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website.  Hieronder geeft Stichting 
behoud Waterland inzicht in doelstelling, bestuur, beloningsbeleid en financiële verantwoording. 

 

Doelstelling 

In artikel 2.1 van de Statuten van de Stichting Behoud Waterland staat de doelstelling als volgt 
omschreven: ‘De stichting heeft ten doel het behoud en herstel van de functies van het natuurlijk 
milieu en het landelijk karakter van Waterland alsmede het bevorderen van een zo gunstig mogelijk 
leefklimaat.’ 

 

Bestuur 

 Rineke Neppelenbroek, voorzitter 
 Klaas Breunissen, secretaris 
 Michèle Thole, penningmeester 
 Mart Leek, bestuurslid 
 Bart Creemer, bestuurslid 
 Hanneke van Andel, bestuurslid 
 Sophia Koene, bestuurslid 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van declaraties. 

 

Financiële verantwoording 2021 

De Stichting heeft het jaar 2021 met een positief saldo van EUR 3.020 afgesloten.  



 

 

 

BATEN EN LASTEN 

 

Baten en lasten 2021 2020

baten

donaties 4.009 2.581

fonds -     -      

diversen 500    312     

totaal inkomsten 4.509 2.893

lasten

website 183    170     

nieuwsbrieven 347    265     

activiteiten 125    -      

procedures -     717     

onderzoekskosten -     -      

advertentiekosten 656    

bankkosten 158    134     

diversen 20      -      

totaal uitgaven 1.489 1.286

resultaat (+ = winst) 3.020 1.607   

 

 

 

BALANS    

    

activa 31/12/21 31/12/20 passiva 31/12/21 31/12/20
betaalrekening 11.901 8.881   eigen vermogen 11.315 8.296   

spaarrekening 9.415   9.415   continuiteitsreserve (2x jaaromzet) 10.000 10.000 

totaal 21.315 18.296 totaal 21.315 18.296  

 

 

 

Bedragen in EUR 



 

 

 

 

Juni, 2022 


